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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JLK0 )
Direito Constitucional
Questão 1: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2019
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Agentes do Ministério do Trabalho, em inspeção realizada em carvoaria situada na zona rural do Estado K, constataram que os trabalhadores locais encontravam-se sob
exploração de trabalho escravo, sujeitando-se a jornadas de 16 horas consecutivas de labor, sem carteira assinada ou qualquer outro direito social ou trabalhista, em
condições desumanas e insalubres, percebendo, como contraprestação, valor muito inferior ao salário mínimo nacional.
Diante da situação narrada, com base na ordem constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.
a) Diante da vedação ao confisco consagrada na Constituição de 1988, o descumprimento da função social, agravado pela situação de grave violação aos direitos
humanos dos trabalhadores, enseja responsabilização administrativa, cível e criminal do proprietário, mas não autoriza a expropriação da propriedade rural.
b) O uso de mão de obra escrava autoriza a progressividade das alíquotas do imposto sobre a propriedade territorial rural e, caso tal medida não se revele
suficiente, será possível que a União promova a expropriação e destinação das terras à reforma agrária e a programas de habitação popular, mediante prévia e justa
indenização do proprietário.
c) A hipótese narrada enseja a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, uma vez que o imóvel rural não cumpre a sua função social,
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.
d) A exploração de trabalho escravo na referida propriedade rural autoriza sua expropriação pelo Poder Público, sem qualquer indenização ao proprietário e sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei, admitindo-se, até mesmo, o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido na carvoaria.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/817787

Questão 2: VUNESP - NeR (TJ RS)/TJ RS/Provimento/2019
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Hércules da Silva, desde o ano de 2010, estava respondendo, regular e interinamente, pelo 1o Tabelião de Notas do Município X, mas, com base em Lei Estadual que
disciplinava o instituto da remoção, obteve do Tribunal de Justiça local autorização para ser removido, em 2012, sem necessidade de concurso público, ao Cartório de
Registro de Imóveis do mesmo Município. Neste outro cartório exerceu suas funções, interinamente, por dois anos. No ano de 2017, a referida lei estadual foi declarada
inconstitucional e o cargo de Hércules foi ocupado pelo titular aprovado por concurso público. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta.
a) Hércules, quando ocupou o cargo no Cartório de Registro de Imóveis, tinha direito ao percebimento de seus vencimentos pelo regime remuneratório dos
delegados dos serviços públicos extrajudiciais, e seus atos devem ser mantidos em razão da prescrição.
b) Durante a sua regular interinidade no Tabelião de Notas, Hércules tinha direito ao percebimento de seus vencimentos pelo regime remuneratório dos delegados
dos serviços públicos extrajudiciais, sendo seus atos considerados legais e perfeitos.
c) Hércules, que não tinha direito ao percebimento de vencimentos pelo regime remuneratório dos delegados dos serviços públicos extrajudiciais, não terá seus atos
anulados em razão da prescrição, mas deverá ressarcir os cofres públicos pelos vencimentos percebidos desde 2012.
d) Os atos praticados por Hércules durante o exercício de sua interinidade no Cartório de Registro de Imóveis devem ser considerados nulos, e ele deverá responder
civilmente por eventuais prejuízos causados em decorrência desses atos.
e) Os efeitos dos atos praticados por Hércules, com aparência de legalidade, durante a sua interinidade no Cartório de Registro de Imóveis poderão ser aproveitados
na medida em que atingiram terceiros de boa-fé, sendo os seus vencimentos sujeitos ao limite remuneratório dos agentes estatais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/955513

Questão 3: VUNESP - NeR (TJ RS)/TJ RS/Provimento/2019
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais
possuem natureza
a)
b)
c)
d)
e)

tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos.
tributária, qualificando-se como preço público.
não tributária, sendo classificadas como preço público.
privada, qualificando-se como tarifas remuneratórias de serviços públicos.
pública, sendo classificadas como tarifas remuneratórias de serviços públicos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/955514

Questão 4: VUNESP - NeR (TJ RS)/TJ RS/Remoção/2019
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
No tocante ao regime jurídico dos serviços notariais e de registro, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que
a) fere o princípio da isonomia o concurso público para titular dos serviços notariais e de registros que confere pontuação ao tempo de prática da advocacia ou ao
exercício da magistratura.
b) ao titular interino do serviço notarial e de registro não pode ser aplicado o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial.
c) é inconstitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de fiscalização da atividade notarial e de registro a órgão público e ao próprio Poder Judiciário.
d) as atividades notariais e de registro se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público.
e) as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais, por não possuírem natureza tributária, não se submetem ao princípio da
anterioridade.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/955628

Questão 5: VUNESP - NeR (TJ RS)/TJ RS/Remoção/2019
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, considerando o disposto na Constituição Federal sobre os servidores dos serviços notariais e de registro.
a) Suas funções são típicas atividades estatais, consideradas como de execução de serviços públicos.
b) As suas atividades decorrem e são fundamentadas em atos estatais de concessão como instrumento contratual da delegação do serviço público.
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c) É inconstitucional norma de Constituição local que lhes concede aposentadoria de servidor público e vincula seus proventos às alterações dos vencimentos da
magistratura.
d) Exercem atividades estatais cujo exercício privado se submete à exclusiva fiscalização do Poder Executivo.
e) O exercício do seu mister corresponde à atividade empresarial, sujeitando-se a um regime de direito público, mas com responsabilidade regida pelo direito
privado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/955629

Questão 6: FUNDEP - Proc Mun (Contagem)/Pref Contagem/2019
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
As “Disposições Constitucionais Gerais”, desdobradas no título IX da Carta Magna de 1988, são disposições esparsas que versam sobre temáticas variadas e que não
foram inseridas em outros títulos em geral por tratarem de assuntos muito específicos.
Sendo assim, acerca das “Disposições Constitucionais Gerais”, é incorreto afirmar:
a) Nos dez primeiros anos da criação de um Estado, o Tribunal de Justiça terá sete desembargadores.
b) A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
c) A lei ordenará a venda e a revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os
princípios desta Constituição.
d) É permitido à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos
e amortizações da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/984601

Questão 7: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2019
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
A respeito do tratamento Constitucional conferido aos serviços notariais e de registro, avalie as assertivas a seguir.
I. Lei federal estabelecerá normas especiais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
II. O Estado responde, apenas subsidiariamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros,
assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
III. Caberá ao Poder Judiciário fiscalizar os atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Ministério
Público e pelos órgãos fazendários.
IV. Apresentam-se como atividades jurídicas que são próprias do Estado, porém, exercidas por particulares, sempre pessoas naturais, mediante delegação ou
concessão do Poder Público.
Assinale a alternativa correta.
a) As assertivas III e IV são falsas.
b) As assertivas I, II e IV são falsas.
c) As assertivas I, II e III são verdadeiras.
d) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1014523

Questão 8: VUNESP - NeR (TJ AL)/TJ AL/Remoção/2019
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.
a) Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, por delegação do Poder Competente.
b) O ingresso na atividade notarial e de registro depende de consumo público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
c) Lei estadual estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
d) A lei não regulará as atividades, mas disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos natários, dos oficiais de registro e seus prepostos e definirá a fiscalização
de seus atos pelo Poder Judiciário.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1118432

Questão 9: IESES - NeR (TJ AM)/TJ AM/Provimento/2018
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Sobre o regime jurídico dos serviços notariais e de registro previsto na Constituição Federal, é correto afirmar:
a) Os serviços notariais e de registro são serviços públicos, prestados ou diretamente pelo Estado ou indiretamente pelo regime de delegação (concessão ou
permissão de serviço público), em quaisquer dos casos sempre exercidos em caráter público.
b) Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
c) Lei complementar específica de cada Estado estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro.
d) O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas ou provas e títulos, vedado que qualquer serventia fique vaga, sem abertura
de concurso de provimento ou de remoção, por mais de dois anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/636938

Questão 10: COSEAC UFF - Proc Mun (Maricá)/Pref Maricá/Nível I/2018
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Hipóteses de expropriação pelo poder público de terras para destinação à reforma agrária e programas de habitação popular, sem indenização ao proprietário:
a) terras em que forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo.
b) terras em que houver exploração de trabalho escravo e em que houver significativa degradação ambiental.
c) terras em que houver exploração ilegal de minérios e em que forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas.
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d) terras em que houver exploração ilegal de minérios e em que houver degradação ambiental.
e) terras em que forem localizadas culturais ilegais de plantas psicotrópicas ou em que forem localizadas jazidas de gás natural.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/702404

Questão 11: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2018
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Em relação aos serviços notariais e de registro, assinale a alternativa correta.
a) São exercidos em caráter público, por delegação do Poder Judiciário.
b) Se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público.
c) São atividades paraestatais cujo exercício privado jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder Executivo.
d) O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da atividade notarial, cabendo direito de regresso contra o causador do dano
em caso de dolo ou culpa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/732908

Questão 12: DÉDALUS - Cont (LEMEPREV)/LEMEPREV/2018
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Acerca das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se
referem os arts. 249 e 250 da Constituição, é correto afirmar que:
a) Ficarão depositadas na mesma conta das demais disponibilidades de cada ente e poderão ser aplicadas conforme julgamento dos entes.
b) É admitida a aplicação das disponibilidades em títulos da dívida pública estadual e municipal.
c) É vedada a aplicação das disponibilidades em empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público.
d) É admitida a aplicação das disponibilidades em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1045047

Questão 13: FGV - AC (IBGE)/IBGE/Gestão e Infraestrutura/2017
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e
os convênios de cooperação entre os entes federados:
a) regulamentando a gestão compartilhada de serviços públicos essenciais de interesse concorrente, vedada a instituição de consórcios públicos nas áreas
fundamentais da saúde e da educação;
b) autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade
dos serviços transferidos;
c) constituindo-se como uma associação pública, cujo contrato terá duração de no máximo vinte e quatro meses, com prerrogativas de direito público, e não como
uma pessoa jurídica de direito privado, diante do interesse público envolvido;
d) formando uma nova pessoa jurídica, que não poderá firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções
sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;
e) atuando nos limites dos serviços públicos objeto do contrato de consórcio, vedada a emissão de documentos de cobrança e o exercício de atividades de
arrecadação de tarifas e outros preços públicos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/519382

Questão 14: CETRO - NeR (TJ RJ)/TJ RJ/Admissão/2017
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Acerca da aplicação da Súmula Vinculante 13 do STF, que trata de nepotismo, no que tange aos cartórios extrajudiciais, analise as assertivas abaixo.
I. Aplica-se a Súmula Vinculante 13 do STF para o caso de assunção da titularidade temporária de serventia desmembrada por filha de antigo titular, podendo ser
destituída sem necessidade de prévio processo administrativo.
II. De acordo com o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, a regra referente ao nepotismo abrange a contratação de parentes como funcionários da
serventia extrajudicial.
III. Àquele que foi nomeado interinamente, por sobrinho juiz, para ocupar a função de interventor em serventia extrajudicial, aplica-se a regra referente ao
nepotismo, uma vez que constitui cargo de confiança.
É correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
III, apenas.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/541485

Questão 15: CETRO - NeR (TJ RJ)/TJ RJ/Admissão/2017
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Acerca da fiscalização e regulação incidente sobre os concursos públicos para outorga de delegações de serventias extrajudiciais, marque V para verdadeiro ou F para
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Questionamento judicial de uma serventia afasta automaticamente a oferta desta em concurso público, sem necessidade de decisão expressa de exclusão.
( ) A condução é de responsabilidade do Tribunal de Justiça, por meio da Comissão de Concurso, não cabendo ao CNJ fiscalizar seus atos, pelo viés disciplinar, por
conta de inconsistências do Edital, sem indício de dolo por parte dos integrantes da referida Comissão.
( ) O fato de uma serventia exibir o

status de inativa não obstaculariza o seu oferecimento em concurso público per se.
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F/ V/ V
V/ F/ F
F/ V/ F
V/ F/ V
F/ F/ F
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/541489

Questão 16: CETRO - NeR (TJ RJ)/TJ RJ/Admissão/2017
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Pedro, ao receber e-mail com newsletter do Sindicato vinculado à sua nova atividade, deparou-se com itens que lhe chamaram a atenção, os quais estão indicados nas
alternativas abaixo. Em consonância com o texto constitucional, assinale a alternativa correta.
a) Devido à natureza da atividade desenvolvida pelas serventias extrajudiciais, o STF entendeu que é permitida a participação de representante do Estadomembro
nas negociações entre as entidades sindicais de trabalhadores e empregadores para atualização de piso salarial.
b) A participação de sindicato na Mesa Nacional de Negociação Permanente é vinculada à escolha entre seus pares, não havendo limitação quanto à sua amplitude
territorial.
c) O registro da entidade sindical no Registro Civil das Pessoas Jurídicas exclui a necessidade de submissão de registro perante o Ministério do Trabalho, bastando a
mera informação para validade do registro.
d) É imprescindível a comprovação da situação funcional de cada substituído, tanto na fase de conhecimento quanto de liquidação e execução, nas ações em que o
sindicato aja como substituto processual.
e) O entendimento do STF é de que a contribuição sindical é devida por servidor público, independentemente de haver lei específica regulamentando a sua
instituição.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/541494

Questão 17: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2016
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
O artigo 236 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. O
princípio do exercício privado da delegação está presente
a)
b)
c)
d)

no capítulo do Poder Judiciário.
nas disposições constitucionais gerais.
no capítulo das Funções Essenciais à Justiça.
no capítulo da Ordem Social.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/391751

Questão 18: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Provimento/2016
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
A natureza jurídica da função delegada:
a)
b)
c)
d)

Constitui, por determinação constitucional, exercício privado de funções pública, o que caracteriza forma peculiar de descentralização administrativa.
É privada, sendo que suas relações comerciais, patrimoniais e trabalhistas não estão sujeitas à regulamentação estatal.
Equipara-se à da concessionária de serviço público e dos parceiros privados da administração, estando os delegatários submetidos ao mesmo regramento legal.
É a mesma dos servidores públicos, por prestarem serviço público, aplicando-lhes as regras constantes nos estatutos funcionais,
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/392054

Questão 19: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Remoção/2016
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público.
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura
de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
b) Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
c) O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
d) Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/392597

Questão 20: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Considere as seguintes afirmações sobre os direitos assegurados aos servidores públicos e empregados:
I. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
II. É garantida a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, desde que determinada por
lei.
III. O teto remuneratório previsto na Constituição Federal para os servidores titulares de cargos públicos não se aplica aos empregados públicos, ainda que
contratados por empresas públicas ou sociedades de economia mista que recebam recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
IV. Em que pese a Constituição Federal assegurar aos servidores públicos o direito de greve, o exercício regular desse direito depende da edição de lei federal
tratando da matéria, não podendo ser garantido por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em mandado de injunção.
Está correto o que consta APENAS em
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a) II e III.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I.
e) IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/292754

Questão 21: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2015
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Luiz é proprietário de uma grande fazenda localizada na zona rural do Estado X. Lá, cultiva café de excelente qualidade – e com grande produtividade – para fins de
exportação. Porém, uma fiscalização realizada por agentes do Ministério do Trabalho e do Emprego constatou a exploração de mão de obra escrava.
Independentemente das sanções previstas em lei, caso tal prática seja devidamente comprovada, de forma definitiva, pelos órgãos jurisdicionais competentes, a
Constituição Federal dispõe que
a)
b)
c)
d)

a propriedade deve ser objeto de desapropriação, respeitado o direito à justa e prévia indenização a que faz jus o proprietário.
a propriedade deve ser objeto de expropriação, sem qualquer indenização, e, no caso em tela, destinada à reforma agrária.
o direito de propriedade de Luiz deve ser respeitado, tendo em vista serem as terras em comento produtivas.
o direito da propriedade de Luiz deve ser respeitado, pois a expropriação é instituto cabível somente nos casos de cultura ilegal de plantas psicotrópicas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/311292

Questão 22: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Provimento/2014
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
De acordo com a ordem constitucional vigente, é correto afirmar que
a) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder
Judiciário.
b) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais de
registro e de seus prepostos pelo Poder Executivo.
c) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais de
registro e de seus prepostos pelo Poder Judiciário.
d) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder
Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/198312

Questão 23: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2014
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Sobre o controle judicial dos serviços notariais e de registro, assinale a alternativa correta.
a) Incide sobre todas as atividades notariais e de registro, ainda que fundadas em conceitos jurídicos vagos, pois mesmo que se fundamentem em informações
técnicas, ainda assim é possível aferir se houve correção na prática do ato.
b) Limita-se a aferir se o notário e o registrador respondem fundamentalmente aos pedidos formulados, pois o que se decide, por ser fundado em elementos
técnicos, não se sujeita à interferência do Judiciário.
c) Incide sobre toda a gestão do serviço, seja em relação aos atos tipicamente notariais e de registro, seja em relação à administração de pessoal do Cartório, a
exemplo da distribuição de tarefas entre os empregados e orientação de execução da atividade.
d) Limita-se à denominada “jurisdição voluntária” junto ao Juiz Corregedor Permanente, e não pode ocorrer em ação sob a jurisdição comum.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/198544

Questão 24: FCC - Proc (PGE RN)/PGE RN/2014
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
A expropriação de propriedades rurais de qualquer região do país em que for identificada a exploração de trabalho escravo, sem qualquer indenização ao proprietário,
para destinação à reforma agrária, é medida
a) incompatível com a Constituição da República, que sujeita a propriedade, nessa hipótese, a desapropriação mediante prévia e justa indenização, em títulos da
dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real.
b) incompatível com a Constituição da República, que somente admite a expropriação de propriedades rurais em que são localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas.
c) incompatível com a Constituição da República, que determina, nessa hipótese, que a propriedade seja destinada ao assentamento de colonos, para o cultivo de
produtos alimentícios e medicamentosos.
d) compatível com a Constituição da República, embora não esteja nela prevista expressamente, na medida em que a propriedade em que não se observem as
disposições que regulam as relações de trabalho descumpre a função social, sujeitando-se à reforma agrária.
e) compatível com a Constituição da República, na qual está prevista expressamente, dependente a norma constitucional, no entanto, de lei para produzir os efeitos
pretendidos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/282743

Questão 25: FCC - NeR (TJ PE)/TJ PE/Provimento/2013
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, os serviços notariais e de registro têm a seguinte característica:
a) A referida delegação tem caráter peculiar, por ser um instrumento contratual de privatização do exercício dessa atividade material e recair somente sobre a pessoa
natural.
b) Cuida-se de atividade privada cujo exercício jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário.
c) Apesar do caráter privado, aplica-se o princípio da transparência, devendo as tabelas de emolumentos serem publicadas nos órgãos oficiais das respectivas
unidades da Federação, observado o princípio da anterioridade.
d) A delegação em caráter privado permite a responsabilidade civil por danos morais e materiais, excluindo-se a responsabilidade objetiva.
e) As atividades notariais e de registro não se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público, mas no círculo das que se pautam por uma tabela
de emolumentos, jungidos estes a normas gerais que se editam por lei necessariamente estadual.
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Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/119713

Questão 26: IESES - NeR (TJ RS)/TJ RS/Provimento/2013
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.
a) O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público, sendo permitido que a serventia fique vaga, sem ingresso ou remoção, pelo prazo
máximo de um ano.
b) Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
c) O Poder Executivo, por meio de decreto, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos.
d) Os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro serão fixados mediante normas gerais estabelecidas pelo Poder Judiciário.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/141660

Questão 27: IESES - NeR (TJ RS)/TJ RS/Provimento/2013
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA, quanto aos serviços notariais e de registro.
a) Os serviços notariais são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Já os de registro são exercidos unicamente pelo poder público.
b) Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público.
c) Segundo a Constituição, não se permite que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
d) O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/141670

Questão 28: IESES - NeR (TJ RS)/TJ RS/Remoção/2013
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Constitui afronta à Constituição Federal dispositivo de lei estadual que autoriza a remoção de notários e registradores por meio de simples requerimento do
interessado, independentemente de concurso, ainda que sujeito à aprovação discricionária do Conselho de Magistratura da Unidade Federativa.
b) Ante a Responsabilidade objetiva do Estado, é assegurado o direito de regresso contra o notário, nos casos de dolo ou culpa, pelos danos praticados a terceiros.
c) São de natureza privada as atividades exercidas pelos serventuários titulares de cartórios e de registros extrajudiciais.
d) Não ofende o princípio da proporcionalidade a lei que isenta os reconhecidamente pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil
de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/141768

Questão 29: IAUPE - Coord U (SEMPETQ PE)/SEMPETQ PE/2013
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Com a promulgação da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, a fonte de recursos necessários ao pagamento do benefício do seguro desemprego foi assegurada
por meio do redirecionamento das receitas provenientes
a)
b)
c)
d)
e)

das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
das fontes de financiamentos vindos do BNDS.
das contribuições vindas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
do Fundo de Assistência ao Trabalhador.
das contribuições vindas do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/725645

Questão 30: ESAF - AFRFB/SRFB/"Sem Área"/2012
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
A Constituição Federal permite a criação de novos Estados. No que diz respeito a esse tema (criação de Estados), é correto afirmar que
a) é vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes à despesa com pessoal inativo e com encargos e
amortizações da dívida interna ou externa da administração pública.
b) o Congresso Nacional deve se manifestar através de Lei Ordinária, aprovando a proposta.
c) a população diretamente interessada deve se manifestar, aprovando a proposição na hipótese de a Assembleia Estadual discordar da proposta.
d) o Tribunal de Justiça do novo Estado poderá funcionar com desembargadores do Tribunal de Justiça dos Estados limítrofes, pelo prazo máximo de dois anos, até
que se organize o Tribunal do novo Estado.
e) o primeiro Governador do novo Estado será indicado pelo Presidente da República, com mandato de no máximo dois anos, prazo em que devem estar concluídas
as primeiras eleições gerais estaduais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/81497

Questão 31: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Provimento/2011
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
A Constituição Federal, quanto aos serviços notariais e de registro, não permite que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de
remoção, por mais de
a)
b)
c)
d)

seis meses.
noventa dias.
um ano.
três anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/198766

Questão 32: CONSULPLAN - Ana SS (CESAN)/CESAN/Advogado/2011
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
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as glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente
expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao
proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.” A destinação das culturas ilegais e quaisquer bens de valor econômico apreendido em decorrência de
O Art. 243 da Constituição da República diz “

tráfico, terão, dentre outros, o seguinte destino:
a) Incineração.
b) Reprocessamento.
c) Recuperação de viciados.
d) Colocados à disposição do juiz.
e) N.R.A.

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/241040

Questão 33: NCE e FUJB (UFRJ) - Tec (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2011
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Segundo a CRFB/88, é responsável pela fiscalização dos atos notariais e registrais:
a)
b)
c)
d)
e)

Ministério Público Federal;
Ministério Público Estadual;
Tribunal de Contas;
Poder Legislativo;
Poder Judiciário.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/274242

Questão 34: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2010
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
No que se refere ao processo legislativo, julgue o item subsequente.
De acordo com a CF, os projetos relativos a atos de outorga ou renovação de concessão, permissão ou autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens tramitam em regime de urgência.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/43480

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Obras Públicas/2009
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Quanto à organização do Estado brasileiro, julgue o item seguinte.
No âmbito do federalismo cooperativo, os entes federados devem atuar de forma conjunta na prestação de serviços públicos. Para esse fim, a CF prevê os consórcios
públicos e os convênios, inclusive autorizando a gestão associada desses serviços, com a transferência de encargos, serviços e até mesmo de pessoal e bens.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/5780

Questão 36: FUNDEP - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2009
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Em relação aos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236 da Constituição da República, é CORRETO afirmar:
a) Independem os oficiais de registros civis das pessoas naturais para a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são
incumbidos, de limites geográficos nas respectivas circunscrições em que atuam;
b) Independem de prévia distribuição os atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, os oficiais de registro de imóveis,
de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas, civis de pessoas naturais e de interdições e tutelas.
c) Independe de nacionalidade brasileira a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro.
d) Independentemente de prévia exigência, compete privativamente aos oficiais de registro de distribuição proceder à distribuição equitativa pelos serviços da
mesma natureza, registrando os atos praticados ou registrar as comunicações recebidas, efetuar as averbações e cancelamentos e expedir as certidões de atos e
documentos que constem de seus registros e papéis, de sua competência.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/518828

Questão 37: VUNESP - NeR (TJ MS)/TJ MS/Remoção/2009
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, considerando o disposto na vigente Constituição da República e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.
a)
b)
c)
d)
e)
função

Os notários e oficiais de registro submetem-se ao regime da aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
Os notários e oficiais de registro são regidos pelo regime próprio de previdência dos servidores públicos.
A delegação dos serviços notariais e registrais se perfaz e se rege por meio de contrato administrativo.
A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros não se sujeita ao direito público em razão de ela ser análoga à atividade empresarial.
O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
públicos, ainda que em comissão.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/664907

Questão 38: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Provimento/2008
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Dispõe o artigo 236 da Constituição Federal que “os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”, o que permite
afirmar
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a) o caráter privado da função notarial e de registro, cujo exercício é delegado pelo Poder Público.
b) a imposição do regime privado de execução, vedada expressamente a atuação estatal direta, o que caracteriza o exercício privado de função pública.
c) que se trata de função mista, de caráter privado quando exercida pelos delegados e de caráter público quando exercida diretamente pelo Estado.
d) a obrigatoriedade da delegação dos serviços notariais e registro, cuja titularidade deixou de pertencer ao Poder Público a partir da vigência da Constituição
Federal de 1988.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/199010

Questão 39: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJDFT)/TJDFT/Provimento/2008
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Julgue o próximos item, relativo a serviços públicos, competência de prestação e regulamentação.
Segundo o STF, os oficiais dos serviços notariais e de registro exercem um serviço público, prestado mediante delegação, e têm o direito de perceber emolumentos por
todos os atos por eles praticados, como forma de manter o equilíbrio econômico financeiro da atividade por eles exercida.
Certo
Errado
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1322536

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/2007
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Uma auditoria do TCU constatou que, em julho de 2006, determinada entidade instituída como serviço social autônomo efetuou a doação pura e simples de um
imóvel a uma federação vinculada à mesma categoria econômica. Para ocultar o fato, foi lavrada em cartório uma escritura de compra e venda de imóvel, sem que tenha
sido pago o preço de venda constante da escritura.
Considerando a situação hipotética descrita e sabendo que a mencionada federação foi constituída na forma de associação civil, julgue os itens seguintes.
Por disposição já constante do texto constitucional originário, entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical existentes na
data da promulgação da Constituição Federal permaneceram como destinatárias de contribuições compulsórias dos empregadores incidentes sobre a folha de salários.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/3019

Questão 41: FUNDEP - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2007
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
É CORRETO afirmar que os atos praticados pelos serviços Notariais e de Registros, à luz da Constituição da República, serão fiscalizados pelo:
a)
b)
c)
d)

Poder Legislativo.
Poder Executivo.
Poder Judiciário.
Tribunal de Contas
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/519018

Questão 42: FUNDEP - JE TJMG/TJ MG/2007
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
A limitação constitucional à autonomia do Estado-Membro, consubstanciada em que o Governo estadual terá no máximo dez Secretarias, aplica-se aos:
a)
b)
c)
d)

Estados cuja população não exceda um milhão de habitantes.
quinze primeiros anos da criação de Estado.
dez primeiros anos da criação de Estado.
Estados cuja população não exceda cinco milhões de habitantes.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/524990

Questão 43: FGV - NeR (TJ AM)/TJ AM/2005
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
Assinale a alternativa que complete corretamente a proposição a seguir:
Os serviços notariais e de registro, de acordo com o art. 236, caput, da Constituição Federal são exercidos em caráter _____.
a) permanente
b) público
c) precário
d) privado
e) público e privado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/126588

Questão 44: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ BA)/TJ BA/Administrativa/Técnico de Nível Superior/2003
Assunto: Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)
A administração financeira e orçamentária brasileira é regida por normas legais e infralegais que, embasadas na Constituição da República, criam institutos e estabelecem
conceitos e procedimentos. Nessa perspectiva, a Lei Complementar n.º 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal — introduziu uma série de regras e conceitos, que
perpassam todas as etapas do processo orçamentário brasileiro, em todos os níveis da Federação. Com relação a esse tema, julgue o item a seguir.
As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, exceto quando vinculadas a fundos específicos, referidos nos arts.
249 e 250 da Constituição da República, devem ficar depositadas em conta separada e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de
proteção e prudência financeira.
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Certo
Errado
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1342898

Questão 45: Instituto AOCP - Geo (Pref Betim)/Pref Betim/2020
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Ao findar de 2019, houve a inclusão de uma Proposta de Emenda Constitucional, a qual, caso aprovada, propõe alterações referentes à sustentabilidade financeira nos
municípios brasileiros com até cinco mil habitantes, permitindo a extinção de alguns deles. Sobre essa PEC, assinale a alternativa correta.
a) O Município que não comprovar sua sustentabilidade financeira deverá ser incorporado a outro imediatamente a partir da promulgação da lei.
b) Municípios do Sul e Sudeste são os que menos teriam municípios extintos, caso a Proposta de Emenda Constitucional seja aprovada.
c) O Município que não comprovar sua sustentabilidade financeira pode recusar a incorporação a outro a partir de plebiscito.
d) O Município com melhor índice de sustentabilidade financeira será o incorporador e poderá incorporar até três municípios a ele, desde que não comprovada a
sustentabilidade financeira dos mesmos.
e) Municípios que seriam incorporados a outros são menos que 3% do total de municípios com até cinco mil habitantes.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1224729

Questão 46: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Administrativa/Pedagogo/2020
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A Emenda Constitucional nº 14/96 criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Do ponto de vista
operacional, o Fundef era uma conta no Banco do Brasil, existente em cada Estado e no Distrito Federal.
(Adaptado de: NUNES, Alynne Nayara Ferreira. Financiamento da educação básica no Brasil. Disponível em: http://www.revistas.usp.br)

Sobre o critério de distribuição de recursos do Fundef,
a)
b)
c)
d)
e)

ocorre de acordo com a quantidade de alunos matriculados na rede.
é aplicado de acordo com a arrecadação dos estados e municípios.
está limitado a 10% para os municípios e 20% para os estados.
as escolas têm prazo de 14 anos para receber recursos do Fundef.
está limitado pelo custo individual por aluno nos municípios.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1235462

Questão 47: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Conforme a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
União deverá indenizar Estados prejudicados com o cálculo incorreto do VMNA.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1296375

Questão 48: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Segundo a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
É inválido o provimento de pessoas para exercerem a função de titular de serventias judiciais, com caráter privado (serventias judicias privatizadas / não estatizadas),
antes da CF/88.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1305159

Questão 49: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
É inconstitucional o provimento de pessoas para exercerem a função de titular de serventias judiciais, com caráter privado (serventias judicias privatizadas / não
estatizadas), após a CF/88.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1311402

Questão 50: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Acerca da jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
É inconstitucional o critério da autoatribuição para a identificação dos remanescentes quilombolas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1320004

Questão 51: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
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Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Acerca da jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
Na demarcação das terras dos quilombolas deveriam ser utilizados critérios histórico antropológicos e não critérios indicados pelos próprios interessados.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1320009

Questão 52: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Acerca da jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
O STF não acolheu a tese de que somente poderiam ser consideradas terras de quilombolas aquelas que estivessem sendo ocupadas por essas comunidades na data da
promulgação da CF/88 (05/10/1988).
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1320011

Questão 53: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Acerca da jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
Os Estados-membros podem editar leis reduzindo a quantia considerada como de pequeno valor, para fins de RPV.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1320035

Questão 54: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Acerca da jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
O Decreto 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, é inconstitucional, pois
regulamentou diretamente o art. 68 do ADCT. Desse modo, o Presidente da República invadiu esfera reservada ao Poder Legislativo considerando que o tema deveria ter
sido tratado por meio de lei.
Certo
Errado
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1320042

Questão 55: CEFETBAHIA - Estag (DPE BA)/DPE BA/Jurídico/2019
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
O número de Defensores Públicos na unidade jurisdicional será proporcional ______________ pelo serviço da Defensoria Pública e _________________.
Segundo a disciplina da Defensoria Pública nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do
trecho acima é
a)
b)
c)
d)
e)

à procura / ao índice de exclusão social
à efetiva demanda / à respectiva população
à efetiva demanda / ao índice de exclusão social
à procura / ao índice de desenvolvimento humano
à efetiva demanda / ao índice de desenvolvimento humano
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/806404

Questão 56: VUNESP - PEB I (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/PEB I/2019
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
O artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 53/2006, dispõe que a distribuição dos recursos a
que se refere o “caput” do artigo 212 da Constituição Federal e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a
criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um
a)
b)
c)
d)
e)

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de natureza financeira.
Fundo de Desenvolvimento da Educação Brasileira – FUNDEB, de natureza contábil.
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de natureza contábil.
Fundo de Desenvolvimento da Educação Brasileira – FUNDEB, de natureza financeira.
Fundo de Desenvolvimento da Educação Brasileira – FUNDEB, de natureza contábil-financeira.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/861976

Questão 57: CETREDE - Med (Juazeiro N)/Pref Juazeiro do N/AUDITOR/2019
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A Emenda Constitucional Nº29, de 13 de setembro de 2000, altera alguns artigos da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Sobre esse acréscimo, marque a alternativa CORRETA.
a) O acréscimo trata da postura que a União deve ter, devendo intervir nos Estados e no Distrito Federal, exceto para a aplicação do mínimo exigido da receita
resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de
saúde.
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b) O acréscimo trata dos recursos mínimos aplicados nas ações e nos serviços públicos de saúde e de seus equivalentes, no caso da União, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios.
c) O acréscimo trata da vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos destinados
para as ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino.
d) O acréscimo trata dos critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados
destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais.
e) O acréscimo trata da vedação prevista neste artigo e não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1136419

Questão 58: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/Advogado/2019
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
No que se refere aos elementos e à supremacia da Constituição, aos direitos e às garantias fundamentais e aos princípios constitucionais da Administração Pública, julgue
o item.
As normas previstas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), por regularem situações específicas, excepcionarem regras gerais previstas no texto
constitucional permanente e apresentarem numeração própria, não podem ser utilizadas como paradigma de confronto para o controle de constitucionalidade dos atos
normativos inferiores.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1204814

Questão 59: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/Área 1/2018
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
No que se refere à administração pública e aos seus agentes, julgue o item a seguir.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a partir de 2018, os gastos federais com a remuneração dos agentes públicos federais só aumentarão com base na
inflação acumulada, levando em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/615341

Questão 60: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/2018
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal e do novo regime fiscal, julgue o item subsequente.
Se o Senado Federal ultrapassar o limite individualizado de despesas definido pelo novo regime fiscal, a Câmara dos Deputados ficará proibida de promover alteração na
estrutura de suas carreiras que implique aumento de despesa até o final do exercício em que as despesas do Senado Federal retornarem aos respectivos limites.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/623972

Questão 61: UEG - Enf (Pref Iporá)/Pref Iporá/2018
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A Emenda Constitucional nº. 29, de 13/09/2000, altera os artigos 34, 35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Transitórias. A finalidade dessa Emenda Constitucional é
a) desvincular os patamares percentuais de investimento em saúde pela União, estados e municípios.
b) extinguir a intervenção da União nos estados, Distrito Federal e municípios em território federal.
c) atrelar um novo período de vigência da CPMF aos investimentos em saúde por parte da União.
d) obrigar o uso de recursos da saúde para despesas com determinantes sociais e econômicos.
e) assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/677038

Questão 62: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Direitos Humanos, Minorias, Cidadania e Sociedade/2018
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) prevê o direito dos remanescentes das comunidades dos quilombos de ver reconhecida pelo
Estado a sua propriedade sobre as terras por eles histórica e tradicionalmente ocupadas. Em 2003 foi editado o Decreto nº 4.887/2003, regulamentando o procedimento
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras. O decreto foi alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) distribuída ao
Supremo Tribunal Federal. Nessa ação,
a) foi deferida cautelarmente a suspensão do decreto até decisão de mérito da ADI, o que ainda não aconteceu por conta do deferimento do quarto pedido de vista
por um dos ministros.
b) já houve decisão de mérito, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do decreto.
c) o STF decidiu por não conhecer a ADI, em razão de o decreto impugnado não ser lei em sentido material.
d) o STF decidiu pela procedência parcial da ação, declarando inconstitucional o decreto somente no que se refere a um dos critérios de demarcação das terras.
e) o STF decidiu pela procedência total da ação, declarando inconstitucionais a regulamentação de dispositivo constitucional por decreto e a previsão de
desapropriação de terras públicas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/683571

Questão 63: CS UFG - Pro Jur Leg (CM GYN)/CM GYN/2018
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
O Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, no seu artigo 68, prevê o direito territorial das comunidades quilombolas. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em ação
direta de inconstitucionalidade (ADI 3239),
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a) pela inconstitucionalidade do Decreto 4887/2003, reafirmando a aplicação do artigo 68 do ADCT e o direito de propriedade dos territórios quilombolas
regularizados, respeitado o marco temporal na data da promulgação da Carta Constitucional.
b) pela inconstitucionalidade do Decreto 4887/2003, negando a aplicação do artigo 68 do ADCT, anulando o reconhecimento aos territórios regulamentados
conforme os trâmites do decreto, reafirmando o marco temporal na data da promulgação da Carta Constitucional.
c) pela constitucionalidade do Decreto 4887/2003, reafirmando o direito aos territórios quilombolas por ele regulamentados e a aplicação do artigo 68 do ADCT,
afastando o marco temporal da promulgação da Carta Constitucional.
d) pela constitucionalidade do Decreto 4887/2003, negando reconhecimento aos territórios regulamentados antes da publicação da decisão e respeitando o marco
temporal na data da promulgação da Carta Constitucional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/702312

Questão 64: INAZ do Pará - Ass Jur (CORE MS)/CORE MS/2018
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A Constituição de 1988 e a Consolidação das Leis do Trabalho consagraram um rol bem maior de direitos trabalhistas adquiridos através de inúmeras revoluções sociais
no decorrer da história. Dentre os inúmeros direitos consagrados, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, foi
conferido à empregada gestante a estabilidade provisória no emprego devido a sua condição gravídica. À luz do ADCT, sobre a estabilidade gravídica, pode-se afirmar
que:
a) A estabilidade gravídica vai desde a confirmação da gravidez até 3 (três) meses após o parto.
b) O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade.
c) A garantia de emprego à gestante autoriza a reintegração mesmo após o período de estabilidade.
d) A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado não garante à
empregada gestante a estabilidade provisória.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/706390

Questão 65: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Pedagogia/2018
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
O financiamento é um dos fatores determinantes para a sustentação da estrutura e funcionamento da Educação; em garantia à função educação, esse financiamento
conta com vinculação de receitas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. A Desvinculação das Receitas da União (DRU) na Emenda Constitucional 93, de
8/9/2016:
a) revincula a órgãos, fundos ou despesas, até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos Estados, da União e do Distrito Federal.
b) devolve os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino 30% dos valores devidos, resultantes da desvinculação praticada nos anos anteriores.
c) amplia a porcentagem de vinculação de recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos necessários à manutenção e desenvolvimento do
ensino.
d) extingue a vinculação de recursos a serem destinados ao financiamento das ações e serviços públicos necessários à manutenção e desenvolvimento do ensino.
e) excetua da desvinculação os recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/733748

Questão 66: FCC - Proc Mun (Caruaru)/Pref Caruaru/2018
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Considere as seguintes medidas:
I. transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelo Governo Federal e suas instituições financeiras,
para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
II. admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, inclusive as reposições de cargos de chefia e de direção e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos
efetivos ou vitalícios.
III. criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa.
IV. criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação
das despesas com subsídios e subvenções.
V. utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais dos empregadores sobre folha de salário e dos trabalhadores e demais segurados para a
realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social.
A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União para
vigorar por vinte exercícios financeiros. Tal Regime estipulou limites individualizados para despesas primárias e definiu vedações a serem aplicadas em caso de
descumprimentos desses limites. Entre as medidas VEDADAS em caso de violação de tais limites encontram-se, dentre as acima dispostas, APENAS as seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)

II e V.
III e IV.
I e III.
I e II.
I, IV e V.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/759915

Questão 67: Instituto Excelência - Adv (SL Paraitinga)/Pref SL Paraitinga/2018
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
O poder constituinte derivado reformador é o poder de reformar uma constituição já existente. Na constituição Federal de 1988 há previsão de duas hipóteses de reforma
constitucional, sendo uma delas a revisão constitucional. Segundo previsto no art. 3º do ADCT, o prazo desta hipótese é de:
a)
b)
c)
d)

04 anos após a vigência da Constituição.
05 anos após a promulgação da Constituição.
05 anos após a vigência da Constituição.
04 anos após a promulgação da Constituição.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/863016

Questão 68: FADESP - Proc J (CM Capanema)/CM Capanema (PA)/2017
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Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Sobre o novo regime fiscal instituído pela emenda constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, pode-se afirmar que
a) são computados limites individuais para as despesas primárias do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas quanto ao Ministério Público da União, ao
Conselho Nacional do Ministério Público e à Defensoria Pública da União não houve imposição de limites orçamentários.
b) nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do Novo Regime Fiscal, os Poderes Executivo e Legislativo poderão compensar, com redução equivalente nas
suas despesas primárias, o excesso de despesa primária do Poder Judiciário até o teto de 0,35% do limite de cada Poder.
c) incluem-se, na base de cálculo e nos limites estabelecidos pelo Novo Regime Fiscal, as despesas com transferências constitucionais obrigatórias e com créditos
extraordinários e excluem-se despesas não recorrentes da Justiça Federal com a realização de eleições e com aumento de capital de empresas estatais não dependentes.
d) o Poder Executivo, em caso de descumprimento do limite individualizado, poderá ser proibido de realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias
de cargos efetivos ou vitalícios, até o final do exercício de retorno das despesas ao respectivo limite.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/748981

Questão 69: FAU UNICENTRO - PJ (CM Clevelândia)/CM Clevelândia/2017
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Conforme as Disposições Constitucionais Transitórias à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é certo afirmar que:
a) Estabeleceu que em 1993 o senadores definiriam, em votação aberta no Senado Federal, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo
(parlamentarismo ou presidencialismo) que vigorariam no País.
b) O mandato do Presidente da República, dos Governadores e dos Vice-Governadores, excrescidos à época da promulgação da Constituição de 1988, se encerrou
na data exata em que a nova carta magna fora promulgada.
c) Cada Assembleia Legislativa ficou obrigada a elaborar a Constituição do respectivo Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal
de 1988.
d) Foi criado o Estado de Goiás.
e) Os Estados Federados de Roraima e do Amapá foram transformados em Territórios Federais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/894297

Questão 70: FAURGS - JE TJRS/TJ RS/2016
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Instrução: A questão refere-se à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Tendo em vista o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considere as seguintes afirmações.
I - O artigo 96 convalidou os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006,
atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação.
II - O artigo 2º estabeleceu a realização de um plebiscito, no dia 07 de setembro de 1993, para o eleitorado definir a forma, o sistema e o regime de governo que
vigoram no País.
III - O artigo 8º concedeu anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição de 1988, foram atingidos, em
decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/363112

Questão 71: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Provimento/2016
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
O poder de fiscalização, atribuído ao poder judiciário pela Constituição Federal:
a)
b)
c)
d)

A aplicação das medidas disciplinares guarda correspondência primordialmente retributiva com o fato da infração.
O juízo competente poderá instaurar o procedimento disciplinário mediante representação de qualquer interessado.
A imposição de penas disciplinares aos notários e registradores só podem ser feita em processos judiciais.
Não inclui a tarefa de apuração das infrações disciplinares e apenamento disciplinar dos notários e registradores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/392069

Questão 72: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2016
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Carlos pleiteia determinado direito, que fora regulado de forma mais genérica no corpo principal da CRFB/88 e de forma mais específica no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – o ADCT. O problema é que o corpo principal da Constituição da República e o ADCT estabelecem soluções jurídicas diversas, sendo que
ambas as normas poderiam incidir na situação concreta.
Carlos, diante do problema, consulta um(a) advogado(a) para saber se a solução do seu caso deve ser regida pela norma genérica oferecida pelo corpo principal da
Constituição da República ou pela norma específica oferecida pelo ADCT.
Com base na CRFB/88, assinale a opção que apresenta a proposta correta dada pelo(a) advogado(a).
a) Como o corpo principal da CRFB/88 possui hierarquia superior a todas as demais normas do sistema jurídico, deve ser aplicável, afastada a aplicação das normas
do ADCT.
b) Como o ADCT possui o mesmo status jurídico das demais normas do corpo principal da CRFB/88, a norma específica do ADCT deve ser aplicada no caso concreto.
c) Como o ADCT possui hierarquia legal, não pode afastar a solução normativa presente na CRFB/88.
d) Como o ADCT possui caráter temporário, não é possível que venha a reger qualquer caso concreto, posto que sua eficácia está exaurida.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386532/imprimir
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Questão 73: VUNESP - Proc Jur (M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2016
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
As disposições normativas próprias do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), por suas características, são classificadas como normas de eficácia
a)
b)
c)
d)
e)

plena.
contida.
programática.
limitada.
exaurida.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/428475

Questão 74: CS UFG - Asst (Pref GYN)/Pref GYN/Administrativo Educacional/2016
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Foram estabelecidas no Artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, as normativas para a criação do mais
novo estado brasileiro. Trata-se, neste caso, do estado do
a)
b)
c)
d)

Mato Grosso do Sul.
Javaés.
Maranhão do Sul.
Tocantins.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1024024

Questão 75: CESGRANRIO - Adv (PETRO)/PETROBRAS/Júnior/2015
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
No âmbito da execução contra a Fazenda Pública, os pagamentos podem ser realizados sem a expedição de precatório.
Nesse caso, isso ocorrerá, inexistindo lei local, com valores de até
a) dez salários mínimos para municípios
b) trinta salários mínimos para municípios
c) quarenta salários mínimos para municípios
d) vinte salários mínimos para estados
e) cem salários mínimos para estados
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/300588

Questão 76: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira/2015
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A necessidade de criação da DRU (Desvinculação de Receitas da União) decorre de algumas regras estipuladas por nossa Carta Magna. De acordo com o Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Federal, pode-se afirmar que são desvinculados de órgão, fundo ou despesa:
a) até 31 de dezembro de 2016, 15% (quinze por cento) da arrecadação da União de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou
que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais
b) até 31 de dezembro de 2016, 20% (vinte por cento) da arrecadação da União de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou
que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais
c) até 31 de dezembro de 2015, 20% (vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já
instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais
d) até 31 de dezembro de 2015, 15% (quinze por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já
instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/302038

Questão 77: IBFC - Aud (HMDCC)/HMDCC/2015
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Com o objetivo de garantir os recursos necessários para o atendimento da saúde pública, em 13 de setembro de 2000, foi editada a Emenda Constitucional nº 29 que
assegura a efetiva co-participação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelecendo percentuais mínimos das receitas de cada um, a serem
aplicados no financiamento das ações e serviços públicos de saúde.
Assinale a alternativa correta em relação aos percentuais mínimos citados acima.
a) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que não cumprirem a aplicação do percentual mínimo de 20% para as receitas estaduais e de 25% para as
municipais estarão sujeitos às mesmas sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal.
b) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que não cumprirem a aplicação do percentual mínimo de 12% para as receitas estaduais e de 15% para as
municipais estarão sujeitos às mesmas sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal.
c) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que não cumprirem a aplicação do percentual mínimo de 5% para as receitas estaduais e de 10% para as
municipais estarão sujeitos às mesmas sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal.
d) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que não cumprirem a aplicação do percentual mínimo de 7,5% para as receitas estaduais e de 5% para as
municipais estarão sujeitos às mesmas sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

receitas
receitas
receitas
receitas

www.tecconcursos.com.br/questoes/316925

Questão 78: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2015
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A respeito do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), analise os seguintes enunciados:
1) O ADCT determinou que os territórios federais do Amapá, Roraima e Rondônia fossem transformados em Estados, bem como fosse criado o Estado de
Tocantins por separação do então Estado de Goiás.
2) O ADCT concedeu anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição da República de 1988, foram atingidos
por atos de exceção praticados pelo Estado.
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3) O ADCT facultou aos Estados a estatização das serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos titulares à época da promulgação
da Constituição da República.
4) Aos Procuradores da República investidos no cargo antes da data de promulgação da Constituição, foi facultada, pelo ADCT e nos termos de lei complementar, a
opção, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da União.
Marque a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas;
apenas as assertivas 2 e 4 estão corretas;
apenas a assertiva 4 está correta;
todas as assertivas estão incorretas.
Não respondida.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/402514

Questão 79: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2015
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Por ordem constitucional, a União Federal deverá destinar à Região Centro-Oeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação. É correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

A União aplicará por 40 (quarenta) anos os recursos, sendo o mínimo de 20% (vinte por cento) na Região Centro-Oeste.
A União aplicará por 25 (vinte e cinco) anos os recursos, sendo o mínimo de 20% (vinte por cento) na Região Centro-Oeste.
A União aplicará por 25 (vinte e cinco) anos os recursos, sendo o mínimo de 50% (cinquenta por cento) na Região Centro-Oeste.
A União aplicará por 30 (trinta) anos os recursos, sendo o mínimo de 50% (cinquenta por cento) na Região Centro-Oeste.
A União aplicará por 40 (quarenta) anos os recursos, sendo o mínimo de 50% (cinquenta por cento) na Região Centro-Oeste.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/537106

Questão 80: FCC - Proc Jud (Recife)/Pref Recife/2014
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
O Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza foi instituído com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência. Seus recursos, nos
termos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, se destinam a financiar ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda
familiar e outros programas de interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida. Conforme seu regime constitucional, o Fundo
a) vigora por tempo indeterminado, devendo ter em sua estrutura Conselho Consultivo e de Acompanhamento que conte com representantes da sociedade civil.
b) não cabe ser composto por receitas provenientes de pessoas jurídicas estrangeiras, devendo ter em sua estrutura Conselho Consultivo e de Acompanhamento que
conte com representantes da sociedade civil.
c) vigorou até o ano de 2010, sendo composto, entre outras receitas, pelo produto da arrecadação do imposto sobre grandes fortunas.
d) vigorou até o ano de 2010, sendo vedada a destinação ao Fundo de receitas decorrentes da alienação de bens da União.
e) tem em sua composição, entre outras receitas, o produto da arrecadação do imposto sobre grandes fortunas, sendo vedada a destinação ao Fundo de recursos
oriundos de pessoas jurídicas estrangeiras.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/177797

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE BA)/PGE BA/2014
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Em relação ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), julgue o item seguinte.
No ADCT, não há previsão expressa para que o Brasil envide esforços para a formação de um tribunal internacional dos direitos humanos.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/178512

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE BA)/PGE BA/2014
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Em relação ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), julgue o item seguinte.
O ADCT concedeu anistia àqueles que foram atingidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, em decorrência de motivação exclusivamente política.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/178513

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE BA)/PGE BA/2014
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Em relação ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), julgue o item seguinte.
Segundo o ADCT, a revisão constitucional será feita a cada cinco anos, em sessão bicameral do Congresso Nacional.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/178516

Questão 84: FCC - NeR (TJ PE)/TJ PE/Provimento/2013
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Sobre a Desvinculação de Receitas da União (DRU) é correto afirmar:
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a) A DRU consiste na permissão legal dada ao Poder Judiciário para destinar parte das receitas de impostos e contribuições, obrigatoriamente, a determinado órgão,
fundo ou despesa, com o fim de dar cumprimento ao pagamento dos precatórios.
b) Excetua-se da desvinculação a arrecadação da contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
c) Tem como objetivo dar uma maior flexibilidade à alocação dos recursos públicos, com a elevação das receitas disponíveis para o governo federal utilizar
exclusivamente na área da saúde pública.
d) O mecanismo permite ao governo federal usar livremente, desvinculados de órgão, fundo ou despesa, 20% (vinte por cento) da arrecadação da União, Estados e
Distrito Federal, impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.
e) O mecanismo permite aos Estados usar livremente, desvinculados de órgão, fundo ou despesa, 20% (vinte por cento) da arrecadação impostos, contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/119721

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - Proc (BACEN)/BACEN/2013
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
No que se refere ao poder constituinte, ao preâmbulo da CF e ao ADCT, assinale a opção correta.

status

a) As normas do ADCT são normas constitucionais, com o mesmo
jurídico e mesma hierarquia das demais normas previstas no texto principal.
b) De acordo com o entendimento do STF, o preâmbulo da CF constitui norma central que deve ser reproduzida obrigatoriamente nas constituições estaduais.
c) As normas acrescidas ao ADCT pelo poder constituinte de reforma não admitem controle de constitucionalidade.
d) Para que o poder constituinte originário possa expressar-se validamente,mediante a instalação de uma nova ordem jurídica, é imprescindível a consulta prévia ao
titular do poder.
e) O exercício do poder constituinte derivado não deve obediência às normas de natureza procedimental estabelecidas pelo legislador constituinte originário.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/133513

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2013
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Ainda sobre a organização e o funcionamento de diversas instituições públicas brasileiras, julgue o item seguinte.
O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias assegurou o direito de opção, nos termos de lei complementar, pela carreira da AGU aos procuradores da República
que ingressaram nesse cargo antes da promulgação da atual CF.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/138076

Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - ERACA (ANCINE)/ANCINE/III/2013
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Julgue o próximo item, a respeito das disposições constitucionais transitórias.
Nas normas do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por terem caráter temporário e precário, não podem constar exceções às regras estabelecidas no corpo
principal da Constituição.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/208298

Questão 88: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2013
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA:
a) as normas amparadas por cláusulas pétreas têm importantes repercussões hermenêuticas, mas não superioridade jurídica sobre as demais normas constitucionais
editadas pelo poder constituinte originário;
b) o preâmbulo da Constituição não tem força normativa autônoma, podendo, no entanto, ser utilizado como reforço argumentativo ou diretriz hermenêutica;
c) é impossível a reforma constitucional das normas transitórias do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porque incompatível com a provisoriedade que
lhes é ínsita;
d) é entendimento consolidado do STF de que o Estado-membro não pode criar procedimento mais rigoroso do que o previsto na Constituição Federal para a
emenda de suas Constituições.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/245596

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - Trad Int (FUB)/FUB/2013
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.
Consoante norma constitucional transitória, a empregada gestante terá direito à estabilidade desde a comunicação da gravidez ao seu empregador até cinco meses após
o parto.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/346363

Questão 90: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Ciências Contábeis/2013
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A propósito do ciclo orçamentário brasileiro, é correto afirmar, com fundamento nos prazos estabelecidos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
que:
a) as matérias orçamentárias são votadas, sucessivamente, no âmbito de cada uma das Casas do Congresso Nacional, ou seja, sucessivamente no Senado e na
Câmara dos Deputados.
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b) se o Veto presidencial à Lei Orçamentária Anual for total, será considerado como aprovada a Proposta votada e aprovada pelo Poder Legislativo.
c) no Primeiro ano de cada mandato presidencial, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o segundo ano do mandato, é aprovada antes do Plano Plurianual PPA para o primeiro mandato.
d) os Projetos de Créditos Adicionais não tramitam pela Comissão Mista de Orçamento, porque são votados diretamente no Plenário do Congresso Nacional.
e) a Proposta orçamentária, para o ano seguinte, deverá ser apresentada, impreterivelmente, pelo Poder Executivo, até 30 de junho do ano corrente.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1310743

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2012
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Julgue o item seguinte, a respeito do ADCT.
Dada a natureza jurídica das normas prescritas no ADCT, por meio delas podem ser estabelecidas exceções às regras constantes no corpo principal da CF.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/70574

Questão 92: FCC - AFF (TCE-SP)/TCE-SP/Administração/2012
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A Lei federal no 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação − FUNDEB, contempla as seguintes previsões:

− É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação − FUNDEB, de natureza contábil;
− Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita, dentre outras que especifica:
imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos; parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural,
relativamente a imóveis situados nos Municípios; parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal;
− A União complementará os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno, calculado na forma
do Anexo da referida Lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;
− Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública e poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre
etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária.
A esse respeito, considere as seguintes afirmações:
I. A instituição de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no âmbito de cada Estado e
do Distrito Federal atende a determinação de norma inserida na Constituição da República.
II. A receita proveniente de parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios,
não deveria integrar os Fundos, por ausência de autorização constitucional.
III. A complementação de recursos dos Fundos, pela União, sempre que o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, não poderá incluir a
utilização de recursos provenientes da arrecadação da contribuição social do salárioeducação.
IV. A previsão constante da lei, de aplicação dos recursos dos Fundos por Estados e Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de
estabelecimento, é contrária à Constituição da República, que determina que sejam aplicados, prioritariamente, em ensino fundamental.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/77814

Questão 93: ESAF - ATPS (MPOG)/MPOG/Gestão Social/2012
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Em se tratando do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podemos afirmar que:
a) refere-se às comunidades tradicionais quilombolas e seus descendentes.
b) reconhece a posse da terra das comunidades tradicionais ribeirinhas e a não prevê a sustentabilidade destes grupos.
c) refere-se à legitimação de terras das comunidades quilombolas onde o Estado deverá conceder-lhes os respectivos títulos.
d) consiste no reconhecimento da posse de terras dos quilombos e seus remanescentes.
e) não coloca em dúvida a questão da concessão das terras às comunidades quilombolas.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/87540

Questão 94: UFMT - PJ (MPE MT)/MPE MT/2012
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Sobre a nacionalidade brasileira, assinale a assertiva correta.
a) Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 54/2007, que sejam filhos de pai brasileiro ou mãe
brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do
Brasil.
b) Os nascidos no estrangeiro entre 5 de outubro de 1988 e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 54/2007, que sejam filhos de pai brasileiro ou mãe
brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do
Brasil.
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c) Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 54/2007, que sejam filhos de pai brasileiro ou mãe
brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do
Brasil apenas depois de atingida a maioridade.
d) Os nascidos no estrangeiro entre 5 de outubro de 1988 e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 54/2007, que sejam filhos de pai brasileiro ou mãe
brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do
Brasil depois de atingida a maioridade.
e) Os nascidos no estrangeiro entre 5 de outubro de 1988 e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 54/2007, que sejam filhos de pai brasileiro ou mãe
brasileira, serão considerados brasileiros natos mediante o exercício da respectiva opção, levada a efeito perante o juízo federal competente.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/386197

Questão 95: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2012
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A respeito da estrutura da constituição e seus reflexos na jurisdição constitucional e na práxis constitucional, assinale a alternativa correspondente à jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
a) dado o caráter normativo do preâmbulo da Constituição da República, é correto invocá-lo como parâmetro de controle em sede de ação direta de
inconstitucionalidade;
b) é juridicamente possível, dada a hierarquia axiológica existente entre normas constitucionais, que ação direta de inconstitucionalidade ostente pedido de
declaração de inconstitucionalidade de norma constitucional originária;
c) quaisquer normas constitucionais contidas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias sujeitam-se ao poder de emenda, não se podendo, no entanto,
cogitar, em relação a elas, de limites impostos por cláusulas pétreas, cuja proteção se volta, exclusivamente, a normas da parte permanente da Constituição;
d) o poder de emenda à Constituição encontra limites nas chamadas cláusulas pétreas, independente de a ação reformadora projetar-se sobre normas constantes da
parte permanente ou do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/499878

Questão 96: IBAM - Proc (Pref SBC)/Pref SBC/2012
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A Constituição, em seu art. 165 determina que leis de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
O parágrafo 9º do referido artigo 165 remete à lei complementar a tarefa de dispor sobre a vigência, os prazos, a elaboração e organização dessas normas. Enquanto
essa Lei Complementar não for editada, quais os prazos que devem ser observados pelo Chefe do Executivo para remessa das leis orçamentárias ao Legislativo? Indique
'C' para as afirmativas corretas e 'E' para as erradas, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) O projeto da lei orçamentária anual deve ser encaminhado até seis meses antes do encerramento do exercício financeiro.
( ) O projeto da lei de diretrizes orçamentárias deve ser encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro.
( ) O projeto da lei orçamentária anual deve ser encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro.
( ) O projeto da lei de diretrizes orçamentárias e.,. deve ser encaminhado até oito meses antes do encerramento do exercício financeiro.
a) C; E; E; C.
b) E; C; C; E.
c) E; E; C; C.
d) C; C; E; E.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/769005

Questão 97: CC PGE-PA - Proc (PGE PA)/PGE PA/2011
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
João foi nomeado para o cargo de médico da Polícia Militar em 1987. Em 1999 assumiu o cargo de médico em um Hospital Universitário Federal e, em 2001, emprego
público de médico do Banco do Brasil. A Administração Estadual notificou João para se manifestar em processo administrativo instaurado com vistas a apurar acumulação
de cargos, informando-lhe que a posse em cargo ou emprego de natureza civil implica a sua transferência para a reserva. Em sua defesa, o interessado alegou que o art.
17, §1º do ADCT permite aos militares a acumulação de 2 (dois) cargos de médico, o que salvaguarda o seu direito ao exercício dos dois primeiros cargos assumidos.
Quanto ao emprego Público no Banco do Brasil, argumentou que a proibição constitucional de acumulação de cargos não incide na hipótese, dada a diversidade de
regimes jurídicos. Por fim, esclareceu que havia compatibilidade de horários, uma vez que todos os 3 (três) vínculos demandavam tão somente 4 (quatro) horas de
trabalho diários. Diante dos fatos, assinale a alternativa CORRETA:
I - Procedem as razões de defesa, pois a CRFB/88 permitiu aos militares, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o acúmulo de dois cargos de médico,
desde que a investidura em um deles tivesse ocorrido antes do advento da nova Carta Constitucional. Igualmente, por se tratar de médico militar, cujo regramento
constitucional é específico, a proibição em tela não atinge o emprego público pertencente à órbita federal.
II - Há acumulação inconstitucional apenas com relação ao cargo assumido após 1988 e ao emprego público, pois ambos são da Administração Federal e a carga
horária os torna incompatíveis.
III - A impossibilidade de acumular cargos é a regra para os militares. O art.17, §1º do ADCT permitiu a acumulação de 2 (dois) cargos de médico que já
estivessem sendo exercidos até 05.10.88. Com isso, o Constituinte preservou as situações já consolidadas, porém não autorizou a mesma ocorrência após a
vigência da CRFB/88. A proibição de acumular estende-se, igualmente, a emprego público, inexistindo qualquer exceção que beneficie os militares.
IV - A regra que prevê a transferência do militar para a reserva, na hipótese de investidura em cargo ou emprego de natureza civil, é destinada aos integrantes
das forças armadas e aos membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
V - Não há fundamento jurídico para estabelecer diferenças entre civis e militares para fins de acumulação de cargos, empregos e funções. Há acumulação
inconstitucional apenas em razão da carga horária, que, para o servidor público da União, é de 6 horas diárias, não procedendo a alegação de que as funções civis
demandam apenas 4 horas de trabalho.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as proposições II e V estão incorretas.
Apenas as proposições III e IV estão corretas.
Apenas a proposição I está correta.
Apenas as proposições IV e V estão incorretas.
Apenas a proposição II está incorreta.
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Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1126913

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Ciências Sociais/Sociologia/2011
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Julgue o item a seguir, a respeito da Constituição como projeto político.
A Constituição Federal de 1988, marco da transição política no Brasil, ignorou a chamada Lei da Anistia, de 1979, que criminalizava os crimes contra os direitos humanos
cometidos por militares durante o período de 1964 a 1978.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1161037

Questão 99: FDC - Ana Sist (MAPA)/MAPA/2010
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Diversas são as questões sociais rurais presentes na sociedade brasileira. Uma dessas questões está relacionada às comunidades quilombolas. De acordo com o Artigo 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988:
a) aos remanescentes das comunidades dos quilombos será facilitada a demarcação das terras na forma de reservas ecológicas;
b) aos quilombolas a União garantirá a propriedade das terras localizadas nos estados da região Nordeste;
c) aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os
títulos respectivos;
d) aos quilombolas será facilitado o crédito rural, objetivando a compra das terras que abrigaram antigos quilombos e o desenvolvimento de atividades produtivas;
e) aos quilombolas não será permitida a compra de antigos quilombos de forma individual e, após a titularidade, só poderão desenvolver atividades relacionadas ao
extrativismo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/522651

Questão 100: MS CONCURSOS - Sarg (CBM PE)/CBM PE/2010
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A norma pertencente ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que determinou a realização de plebiscito para a escolha da forma e sistema de governo no
Brasil, pode ser classificada como:
a)
b)
c)
d)
e)

Norma constitucional de eficácia plena.
Norma constitucional de eficácia limitada.
Norma constitucional de eficácia contida.
Norma constitucional de eficácia esvaída.
As normas do ADCT não possuem natureza constitucional, portanto, não se incluem nessa classificação.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/533665

Questão 101: Com. Exam. (TRT 2) - JT TRT2/TRT 2/2009
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Analise as proposituras abaixo e responda:
I - A Constituição Federal define que os créditos de natureza alimentícia não se sujeitam à execução das dívidas da Fazenda Pública pelo regime do Precatório,
matéria, inclusive, já sumulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
II - Para os fins relativos à execução das dívidas da Fazenda Pública pelo regime do Precatório a Constituição Federal estabelece que os débitos de natureza
alimentícia compreendem, dentre outros, aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na
responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado.
III - Não se sujeitam ao pagamento pela via do precatório os créditos, de qualquer natureza, que forem definidos em Lei como sendo de "pequeno valor",
hipótese em que a execução dá-se mediante a expedição de oficio requisitório para pagamento, sob pena de seqüestro.
IV - O precatório deve, obrigatoriamente, ser incluído na previsão orçamentária do ano seguinte e pago ao término do respectivo exercício pelas entidades da
administração pública, desde que apresentado até primeiro de julho. A desobediência a este comando constitucional, segundo o entendimento do Excelso Supremo
Tribunal Federal, é hipótese de preterição e não de preterimento, e autoriza o imediato seqüestro da importância devida.
V - Constituem dívidas de pequeno valor, segundo o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a importância de 60 (sessenta)
salários mínimos para as dívidas da União, 40 (quarenta) salários mínimos para as dívidas dos Estados e Distrito Federal e 20 (vinte) salários mínimos para as
dívidas dos Municípios.
Diante das afirmações supra, assinale:
a) Todas são verdadeiras.
b) Apenas as assertivas I e V são falsas e as demais são verdadeiras.
c) Apenas as assertivas II e III são falsas e as demais são verdadeiras.
d) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras e as demais são falsas.
e) Apenas as assertivas IV e V são falsas e as demais são verdadeiras.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/112663

Questão 102: MS CONCURSOS - AJ (TRE SC)/TRE SC/Judiciária/2009
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta.
I – O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal Brasileira não tem força de norma constitucional devido a sua eficácia exaurida.
II – Constituição formal é o conjunto de normas pertinentes à organização do poder , à estrutura do Estado, à forma de governo, aos direitos e garantias
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fundamentais, ou seja, é o conjunto de normas cujo conteúdo se refira à composição e ao funcionamento da ordem política.
III – A Constituição Federal Brasileira de 1988 pode ser classificada como promulgada, rígida, instrumental, analítica e dogmática.
a)
b)
c)
d)

Todos os itens estão corretos.
Somente o item II está correto.
Somente os itens II e III estão corretos.
Somente o item III está correto.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/469658

Questão 103: FUNRIO - Téc Cont (SUFRAMA)/SUFRAMA/2008
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003, publicada no D.O.U. de 31/12/03 acrescentou o artigo 92 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prorrogando
o modelo da Zona Franca de Manaus até o ano de
a) 2013.
b) 2017.
c) 2021.
d) 2023.
e) 2025.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/154031

Questão 104: ESAF - PFN/PGFN/2007
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Assinale, como única opção que contém a resposta correta, aquela que não corresponde a uma norma ou a um preceito normativo constante da parte permanente da
Constituição Federal de 1988.
a) "A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso
Nacional, em sessão unicameral."
b) "As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta."
c) "A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros."
d) "Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional."
e) "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/57527

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
A Constituição Federal de 1988 elevou diversos direitos trabalhistas ao plano constitucional, com ou sem prejuízo das normas infraconstitucionais ou ainda das disposições
coletivas de trabalho.
No referente a esse assunto, julgue o item subseqüente.
Enquanto não houver lei complementar disciplinando a proteção para a relação de emprego contra despedidas arbitrárias ou injustas, prevalecem as normas contidas no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que regula, também, as estabilidades provisórias das gestantes e dos membros de comissão interna de prevenção de
acidentes.
Certo
Errado
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/489687

Questão 106: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2004
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Com a promulgação da Constituição de 16 de julho de 1934, inaugurou o Brasil a terceira grande época constitucional de sua história; época marcada por crises, golpes
de Estado, insurreição, impedimentos, renúncia e suicídio de presidente, bem como pela queda de governos, repúblicas e constituições. Sua mais recente manifestação
formal veio a ser a Carta de 5 de outubro de 1988.

Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional, 10.ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 332 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item a seguir, acerca da evolução constitucional do Brasil, das normas constitucionais programáticas, das
disposições constitucionais transitórias, da hermenêutica constitucional e do poder constituinte.
O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por conter normas que disciplinam situações de transição entre o texto constitucional anterior e o novo texto ou
normas que perdem sua vigência após exaurida a sua eficácia provisória, é independente em relação à Constituição.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/59602

Questão 107: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2004
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Em relação ao STF, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), à justiça federal e à AGU, julgue o item subseqüente.
A competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para executar débitos fiscais não é exclusiva, podendo ser objeto de delegação.
Certo
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Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/60550

Questão 108: CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2004
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca do direito constitucional, seguida de uma assertiva a ser julgada.

quorum

Após revisão constitucional prevista na Carta Política, o procurador-geral da República questionou o processo legislativo, pois a aprovação não observara:
qualificado de três quintos dos votos dos membros do Congresso Nacional, aprovação em dois turnos de discussão e votação na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal. Nessa situação, a pretensão do procurador-geral da República não tem como prosperar, pois a norma que versa sobre a revisão constitucional, prevista no art.
3.º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, exige apenas voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.
Certo
Errado
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/92254

Questão 109: ESAF - AFC (CGU)/CGU/2001
Assunto: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
Acerca da hierarquia das normas, assinale a opção correta.
a) As leis federais são, por definição, superiores hierarquicamente às leis estaduais.
b) Segundo o princípio da unidade da Constituição, as normas constitucionais protegidas como cláusulas pétreas são superiores hierarquicamente às demais normas
constitucionais.
c) Não existe hierarquia entre as normas do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988 e as normas que compõem o corpo principal da
mesma Constituição.
d) Substituída uma Constituição por outra, as normas da Constituição antiga que não forem, no seu conteúdo, incompatíveis com o novo Texto Magno, continuam em
vigor, mas com hierarquia de lei ordinária.
e) As emendas à Constituição são hierarquicamente inferiores às normas da Constituição editadas pelo Poder Constituinte originário.
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Gabarito
1) D
8) B
15) A
22) C
29) A
36) B
43) D
50) Errado
57) B
64) B
71) B
78) C
85) A
92) B
99) C
106) Errado

2) E
9) B
16) E
23) A
30) A
37) E
44) Errado
51) Errado
58) Errado
65) E
72) B
79) A
86) Certo
93) B
100) D
107) Certo

3) A
10) A
17) B
24) E
31) A
38) B
45) D
52) Certo
59) Certo
66) B
73) E
80) A
87) Errado
94) A
101) D
108) Certo

4) B
11) D
18) A
25) C
32) E
39) Errado
46) A
53) Certo
60) Certo
67) B
74) D
81) Errado
88) C
95) D
102) D
109) C
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5) C
12) C
19) C
26) B
33) E
40) Certo
47) Certo
54) Errado
61) E
68) D
75) B
82) Certo
89) Errado
96) B
103) D

6) D
13) B
20) D
27) A
34) Anulada
41) C
48) Errado
55) B
62) B
69) C
76) C
83) Errado
90) C
97) B
104) A

7) B
14) Anulada
21) B
28) C
35) Certo
42) C
49) Certo
56) C
63) C
70) D
77) B
84) B
91) Certo
98) Errado
105) Certo
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